ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 26.maijā

Nr.10

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 15 deputāti:
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA),
Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP) (no plkst. 14.06),
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure
(RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Ināra Briede, Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, Mārīte Groza, Jānis
Meijers, Karīna Miķelsone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Inga Švarce, Ieva Zandere.
citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu novada Kultūras centra vadītāja Linda
Tiļuga.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai
mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un likuma “Par valsts
institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid -19 izplatību”, sēde notiek
attālināti izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas)
režīmā.
Sēdi atklāj plkst. 14:00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
Par Ādažu novada domes šā gada 26.maija sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada maijā.
Par Mārča Auziņa autokoncertu Ādažos 2020.gada 16.maijā.
Par Ādažu novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Par 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par grozījumiem Ādažu novada domes domes 2020.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.92 “Par
2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”.
7. Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu”” otro daļu.
8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Par Ādažu novada Izcilnieku pasākumu.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Liepnieki”.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un
Asteru ielā 7.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Mēnessgaismas”.
Par nekustamā īpašuma “Augšvairogi” sadalīšanu.
Par projektu “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts MEŽTAKA”.
Par kopšanas cirtes sagatavošanu.
Par Mazstapriņu ielas posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Par mazdārziņa zemes “Vinetas” piešķiršanu nomā.
Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Jaunbērziņu skvērs” iznomāšanu.
Par Ataru ceļa posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Par Ādažu novada domes noteikumu “Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi”
projektu.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11
“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 “Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”.
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 7.
Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 16.
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
Par piemaksu pie darba algas M.Sprindžukam.
Par piemaksu pie darba algas domes priekšsēdētāja vietniekam.
Par Ādažu novada domes sēdi 2020.gada jūnijā.

1.§
Par Ādažu novada domes šā gada 26.maija sēdes darba kārtības apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks (RA))
Ierosina papildināt domes šā gada 26.maija darba kārtību ar 28.jautājumu “Par piemaksu pie
darba algas domes priekšsēdētāja vietniekam”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 26.maija sēdes darba kārtību.
2.§
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada maijā
(Guntis Porietis)
1.

Izpildītie domes lēmumi:
1. 2020.gada 28.janvāra lēmums Nr.31 “Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu”;
2. 2020.gada 25.februāra lēmums Nr.50 “Par zemes gabala noteikšanu apbūves tiesībām
autostāvvietas izbūvei Gaujas iela 16”;
3. 2020.gada 24.marta lēmums Nr.64 “Par SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla
palielināšanu” un lēmums Nr. 65 “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu
Ādažu vidusskolā” (daļā par dalību projektu konkursā. Ministru kabinets rīkojuma
projektā plānoja atbalstīt domes investīciju projektu Ādažu vidusskolas telpu
pielāgošanai pirmsskolas izglītības pakalpojumu vajadzībām, atļaujot domei veikt
aizņēmumu Valsts kasē 406 130 euro apmērā. Pēc Ādažu vidusskolas “C” korpusa
renovācijas tiks izveidotas vairāk, kā 100 vietas pirmsskolas vecuma bērniem);
4. 2020.gada 21.aprīļa lēmums Nr.82 “Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
“Kadaga 5” dz. 20””;
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5. 2020.gada 28.aprīļa lēmumi:
5.1. lēmums Nr.83 “Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 izsoles rezultātu apstiprināšanu”;
5.2. lēmums Nr.84 “Par grozījumiem apbūves tiesību līgumā”;
5.3. lēmums Nr.91 “Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” projektu
apstiprināšanu”;
5.4. lēmums Nr.92 “Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.289 “Par projektu
“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu” izpildi” (daļā par vienošanās noslēgšanu ar
būvuzņēmēju, kā arī VARAM un CFLA informēšanu. VARAM reaģēja operatīvi
un aicināja FM, CFLA un Valsts kasi turpināt aizdevuma izsniegšanu domei);
5.5. lēmums Nr.96 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Ādaži velo””;
5.6. lēmums Nr.111 “Par domes līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes
pasākumiem”;
5.7. lēmums Nr.112 “Par dalību granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības
sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”” (daļā par
projekta pieteikuma iesniegšanu Ārlietu ministrijā līdz šā gada 10.maijam).
2.

Neizpildītie domes lēmumi:
1. 2020.gada 25.februāra protokollēmuma § 14 “Par dalību pasākumā “Rimi Riga
Maratons 2020””, jo pasākums tika pārcelts uz vēlāku laiku (datums nav precizēts);
2. 2020. gada 24. marta lēmums Nr. 67 “Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzība,
kontrole un uzraudzība Ādažu novada publiskajās ūdenstilpēs””, jo Zivju fonda
padome noraidīja domes ierosināto projektu, argumentējot, ka laivu ātruma kontrole
nav saistāma ar zivju resursu aizsardzības pasākumiem, kā arī nav pierādāma laivu
ātruma pārsniegšanas ietekme uz zivju nārstošanu un jaunu sugu rašanos.

3.

Cita būtiska informācija:
1. No šā gada 12.maija domes pirmsskolas izglītības iestādes klātienē organizē reģistrēto
obligātā izglītības vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Izņēmumu
gadījumos notiek arī attālināta apmācība;
2. Ādažu Kultūras centrs šā gada 16.maijā organizēja pieprasītu pasākumu
“Autokoncerts Ādažos” Ādažu vidusskolas stāvlaukumā, kur no automašīnām varēja
vērot un klausīties ģitārista Mārča Auziņa koncertu;
3. Pašvaldība izskatīja pamatotu sūdzību par Administratīvās komisijas rīcību,
neizsniedzot bērna vecākam komisijas lēmumu. Komisijai uzdots atkārtoti izvērtēt
lēmuma izsniegšanas atteikumu;
4. Novada iedzīvotāji Halfors Krasts un Guntars Krasts ziedoja pašvaldībai 400 gab.
aizsargmaskas 117,20 euro vērtībā, kas tiks izlietotas pašvaldības iestāžu darbam ar
klientiem;
5. Pašvaldība un Ādažu garnizona vadība panāca vienošanos, ka brīvdienās un svētku
dienās nenotiks smago ieroču (granātšāvēju, artilērijas, kājnieku kaujas mašīnu un
tanku) šaušanas nodarbības, izņemot valdības saskaņoto starptautisko militāro mācību
laikā. Pašvaldība uzstādīja vairākas informatīvās brīdinājuma zīmes ar aizliegumu
taktiskajiem transportlīdzekļiem iebraukt pašvaldības un privātos īpašumos, kas
robežojas ar Ādažu poligonu;
6. Ministru kabinets šā gada 14.maijā noteica, ka līdzdalības budžeta ieviešanas un
īstenošanas regulējums tiks iekļauts Vietējo pašvaldību likumā un tiks īstenots, kā
pašvaldību brīvprātīga iniciatīva;
7. Valsts policijas Saulkrastu iecirknis nosūtīja pateicību Ādažu pašvaldības policijai par
paveikto darbu;
8. Izpildot domes šā gada 21.aprīļa lēmumu Nr.79 “Par ēdināšanas pabalstu skolēniem
ārkārtējā situācijā”, Ādažu vidusskolas skolēnu ēdinātājs SIA “Baltic Resaurants
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Latvia” izsniedza pārtikas pakas 40 euro vērtībā Ādažu novada administratīvajā
teritorijā deklarētiem vispārējās izglītības iestādes 1.-4. klašu skolēniem un 5.-9. klašu
skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Neizņemtas 40
pakas tika nodotas Ādažu novada Sociālajam dienestam trūcīgo un maznodrošināto
ģimeņu vajadzībām.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par Mārča Auziņa autokoncertu Ādažos 2020.gada 16.maijā
(Linda Tiļuga)
Atskaite (1.pielikums).
Plkst. 14.06 R.Kubuliņš piedalās sēdē.
M.SPRINDŽUKS pateicas Ādažu novada Kultūras centram, Ādažu pašvaldības policijai un
Ādažu Sporta centram par izcilu komandas darbu, organizējot kvalitatīvu pasākumu. Vērš
uzmanību, ka domes struktūrvienības operatīvi reaģē uz apkārtējo situāciju. Pauž viedokli, ka,
ja autokoncerti novada iedzīvotājiem nebūs aktuāli, var organizēt arī citus pasākumus,
ievērojot noteiktos ierobežojumus.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
4.§
Par Ādažu novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.115 “Par Ādažu novada pašvaldības 2019.gada pārskata
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
5.§
Par 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(Guntis Porietis)
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem
Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, pašvaldībai jāsagatavo un jāapstiprina
publiskais pārskats par iepriekšējo gadu (turpmāk – pārskats) līdz kārtējā gada jūnija beigām.
Informē, ka pārskats par 2019.gadu ir sagatavots un ierosina to apstiprināt.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu
(2.pielikums).
2. Uzdot domes Sabiedrisko attiecību daļai iesniegt Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijai Pārskata saīsinātu eksemplāru elektroniskā veidā, publicēt to
domes tīmekļvietnē, kā arī izsniegt drukātu Pārskata pilnu eksemplāru Ādažu
novada bibliotēkai.
6.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes domes 2020.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.92 “Par
2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”
(Mārīte Groza)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.116 “Par grozījumiem domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 92 “ Par
2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”” un
sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu”” otro daļu
(Jānis Meijers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.117 “Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”” otro daļu” un sagatavot to
parakstīšanai.
8.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti
(Česlavs Batņa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.118 “Par sadarbības līguma noslēgšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
9.§
Par Ādažu novada Izcilnieku pasākumu
(Ināra Briede)
Ārkārtējā situācija valstī ir radījusi izaicinājumu Ādažu novada domes organizētā ikgadējā
skolēnu apbalvošanas pasākuma norisei klātienē. Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu
direktori ierosina šogad pasākumu organizēt attālināti, izmantojot informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) iespējas. Ņemot vērā, ka pasākums ir nozīmīgs
notikums novada iedzīvotājiem un tajā katru gadu piedalās aptuveni 500 dalībnieku, ir
nepieciešams arī attālināti organizētu pasākumu veikt augstā un auditorijas interesi saistošā
līmenī. Domes Sabiedrisko attiecību daļas un Ādažu novada Kultūras centra speciālistu
prasmes un tehniskais nodrošinājums nav pietiekoši augstā profesionālā līmenī, lai sagatavotu
videomateriālus un veiktu to montāžu pasākuma vajadzībām. Labākais risinājums pasākuma
sagatavošanai un norisei ir iepirkt attiecīgu ārpakalpojumu – pasākuma vadītāju (tai skaitā
muzikālo priekšnesumu nodrošināšana) un videoierakstu uzņēmumu.
Domes Izglītības pārvaldes budžetā pasākuma organizēšanai piešķirts finansējums 1000 euro.
Plānots, ka filmēšanas, montāžas un tiešraides straumēšanas pakalpojums izmaksās aptuveni
450 euro, muzikālā priekšnesuma sagatavošana – aptuveni 300 euro, pasākuma vadīšana
aptuveni 200 euro, telpas noformējums aptuveni 100 euro.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu skolēnu apbalvošanas pasākumu
“Izcilnieka pasākums” organizēšanu attālināti, izmantojot IKT.
2. Uzdot domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei I.Briedei izstrādāt
tehnisko specifikāciju šī nolēmuma 1.punktā minētā pasākuma tiešraides straumēšanas
sagatavošanai un organizēt apbalvojamo personu un viņu likumisko pārstāvju
sveikšanu attālinātas saziņas veidā.
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3. Nodrošināt šī lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus 1050 euro kopsummā
no domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālista budžeta līdzekļiem.
10.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Liepnieki”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.119 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Liepnieki”” un sagatavot to parakstīšanai.
11.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.120 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Jaunlejupes”” un sagatavot to parakstīšanai.
12.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un
Asteru ielā 7
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.121 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7” un sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Mēnessgaismas”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.122 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Mēnessgaismas”” un sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par nekustamā īpašuma “Augšvairogi” sadalīšanu
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.123 “Par nekustamā īpašuma “Augšvairogi-2” sadalīšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
15.§
Par projektu “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts MEŽTAKA”
(Karīna Miķelsone)
G.BOJĀRS, M.SPRINDŽUKS, K.MIĶELSONE, A.KEIŠA debatē [domes sēdes audio
ieraksta laiks 0.41.28 – 0.46.56] par:
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1. ierosinājumu papildināt projekta ietvaros Ādažu novada maršrutā izvietoto
informatīvo stendu ar citiem stendiem, kā arī rekreācijas vietām, ko var izvērtēt un
noteikt Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija (K.Miķelsone vērš uzmanību,
ka projekta ietvaros var uzstādīt tikai vienu informatīvo stendu, kā arī atgādina, ka
maršruts daļēji sakrīt ar Santjago ceļu un Ādažu un Garkalnes novadu velo
maršrutiem. Informē, ka attīstot tūrisma koncepciju un par pašvaldības finansējumu
var pilnveidot maršrutu, uzlabojot infrastruktūru);
2. ierosinājumu uzstādīt informatīvās zīmes ar attālumiem starp pilsētām un attīstīt
infrastruktūru;
3. priekšlikumu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un ierosinājumu Mežu un
ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijai sagatavot priekšlikumus maršruta
pilnveidošanai.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.124 “Par projektu “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts
“MEŽTAKA””” un sagatavot to parakstīšanai.
16.§
Par kopšanas cirtes sagatavošanu
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.125 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
17.§
Par Mazstapriņu ielas posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.126 “Par Mazstapriņu ielas posma iegūšanu pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai.
18.§
Par mazdārziņa zemes “Vinetas” piešķiršanu nomā
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.127 “Par mazdārziņa zemes “Vinetas” piešķiršanu nomā” un
sagatavot to parakstīšanai.
19.§
Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Jaunbērziņu skvērs” iznomāšanu
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.128 “Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Jaunbērziņu skvērs”
iznomāšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
20.§
Par Ataru ceļa posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
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Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.129 “Par Ataru ceļa posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai.
21.§
Par Ādažu novada domes noteikumu “Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi”
projektu
(Ieva Zandere)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.6 “Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi” un
sagatavot tos parakstīšanai.
22.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11
“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”
(Guntis Porietis)
E.ŠĒPERS, G.PORIETIS, E.KĀPA, P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, L.RAISKUMA debatē
[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.53.18 – 1.02.30] par:
1. priekšlikumu līdzīgi, kā darba kārtība 27. un 28.jautājumos, noteikt piemaksu domes
Iepirkumu komisijas vadītājam par papildu darbu (G.Porietis skaidro normatīvo aktu
piemērošanu, kā arī vērš uzmanību deputātu kategorijām: 1) deputāts (nav algots
darbs); 2) domes ievēlētās personas: domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja
vietnieks (algots darbs); 3) Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas
priekšsēdētājs un Attīstības komitejas priekšsēdētājs. Informē, ka minētajām deputātu
kategorijām ir noteikta atšķirīga atalgojuma noteikšanas kārtība. Vērš uzmanību, ka
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka
tiesības domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekam saņemt piemaksu
par papildu darba veikšanu un papildu pienākumiem. E.Kāpa skaidro, ka deputāti, kuri
ieņem algotu amatu var saņemt piemaksas, savukārt deputāti, kuri neieņem algotu
amatu, saņemt piemaksas nevar);
2. P.Balzāns atsakās no piemaksas pie darba algas un ierosina darba kārtības
28.jautājumu neizskatīt;
3. priekšlikumu konsultēties Valsts kancelejā par piemaksu piemērošanu un domes
Personāldaļas vadītājas L.Raiskumas skaidrojumu par normatīvo aktu piemērošanu
atalgojumu noteikšanā deputātiem, kā arī priekšlikumu izskatīt darba kārtības
28.jautājumu.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.7 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra
noteikumos Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” un
sagatavot tos parakstīšanai.
23.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 “Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.130 “Par grozījumiem 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”” un sagatavot to
parakstīšanai.
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24.§
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 7
(Inga Švarce)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.131 “Par nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
zemesgabala daļai “Gaujas iela 7”” un sagatavot to parakstīšanai.
25.§
Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai Gaujas iela 16
(Inga Švarce)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.132 “Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
zemesgabala daļai Gaujas iela 16” un sagatavot to parakstīšanai.
26.§
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
(Māris Sprindžuks)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka
(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav,
"Atturas" – 1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.133 “Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā” un
sagatavot to parakstīšanai.
27.§
Par piemaksu pie darba algas M.Sprindžukam
(Laila Raiskuma)
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
(turpmāk – likums) 14.panta noteikumiem, domes deputāts, kurš ieņem algotu amatu domē un
vienlaikus pilda citus amata (darba) pienākumus, kas uzskatāmi par papildu darbu pašvaldībā,
saņem pēc izvēles attiecīgi vienu no mēnešalgām un piemaksu pie mēnešalgas. Likuma
14.panta pirmā daļa nosaka, ka amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 %
apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem
aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata (darba) pienākumus
vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. Ādažu
novada pašvaldības darba samaksas noteikumu (turpmāk – noteikumi) 27.1 punktā noteikts, ka
arī domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka darbu komisijās vai darba grupās vai to sēžu
protokolēšanu apmaksā ne vairāk kā 30 % apmērā no individuālās mēnešalgas, ja viņu
pienākumi komisijā vai darba grupā neietilpst tiešajos amata pienākumos. Pamatojoties uz
domes 2017.gada 22.decembra lēmumu Nr. 290 “Par Projektu uzraudzības komisijas
izveidošanu” un Projektu uzraudzības komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu, domes
priekšsēdētājs M.Sprindžuks pilda komisijas vadītāja pienākumus. Komisijas vadītāja darba
pienākumi neietilps domes priekšsēdētāja tiešajos darba pienākumos, kas noteikti likumā “Par
pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 23.pantu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta ceturto
daļu, 14.panta pirmo daļu, domes 2017.gada 28.novembra noteikumu Nr.11 “Ādažu novada
pašvaldības darba samaksas noteikum” 27.1 punktu, kā arī domes 2017.gada 20.jūnija saistošo
noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 23. un 33.punktu,
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atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 (Māris Sprindžuks (RA)), DOME NOLEMJ:
Noteikt ar šā gada 1.maiju domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam piemaksu par
papildu darbu Projekta uzraudzības komisijā 15 % apmērā no viņa mēnešalgas.
28.§
Par piemaksu pie darba algas domes priekšsēdētāja vietniekam
(Laila Raiskuma)
P.BALZĀNS atsakās no piemaksas pie darba algas.
M.SPRINDŽUKS aicina balsot par jautājuma noraidīšanu.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Noraidīt piemaksu pie darba algas domes priekšsēdētāja vietniekam.
29.§
Par Ādažu novada domes sēdi 2020.gada jūnijā
(Māris Sprindžuks)
Saskaņā ar domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 78.punktu domes kārtējā sēde notiek mēneša
ceturtajā otrdienā, plkst. 14.00, un atsevišķos gadījumos domes priekšsēdētājs ir tiesīgs
sasaukt sēdi citā laikā.
Lai nodrošinātu šā gada jūnijā iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu
domē, pamatojoties uz nolikuma 78.punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 19.maija
atzinumu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Sasaukt domes sēdi šā gada 30.jūnijā, plkst. 14.00.
Sēdi slēdz plkst. 15:19.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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